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li e Veki i ız 
T <ısarruf bonoları hakkında 
F beyanatta bulundu 
lJad Ağralı bonolara gösterilen rağbete 

A. feşekkü r ediyor 
~lali llko,.a 16 A.A. - JafAya yardım isteklerini 
A~r:ıe Vekilimiz Fuad Ye cümhuriyet mııliyesiııe 
%bir·' Anadolu ajaıısı mu olan itimadJurmı gösteren 
J IQe Ş b 1 • • 
Utırıı u eyanatta bu ı parlak bır mısaldır. 

"l~Şlur: 1 Jhrac mikdarı 75 mil· 
4rıırı ( ~Sılatı t\]ılli müdafa- yon liralık •olarak tahdid 
ııa evkalade ihtiyaçları edilmiş bulıınnn tasarruf 
~tıoı~arfedilen tasarruf honoınrmın bundan sonra 2s cırının 3 .. . . . ı 

rt,i(, . uncu lertib ı temını ancak vadesı ge en 
da, 1 ~~n lıri.ihk kısmı- 1 bonoların satın alınmasi e 
t•· )trıw·i .k. . 1 13 . . d 
• ~ıır1tı "' vn ı ıncı olur. urıun :ı.:ın vatan aş 
l ulGk ş~~ıcJa u!dıığu gibi : lnr bilOmum b ırıkalarn ve 
\e Çok 1'r rngbet görmüş banka bulunmıyan yorler· 
~atılmış \ısa bir zamauda de mal saııdıklarımı:müra-
l'etıt- ~~lduğunu memnu- caat edebilirler. Kendi hu-

~ l'ltluşı gurdünı. Aziz va susi işlerind~ ve cazip bir 
tıllı. 'r' Utı~a teşekkür ede ŞP.kilde vahındaşlurm men 
lırll luı ekuııu 75 milyon faatlarıııı temin ettiği gi· 1
ek ·tirr~rı bu bonolar, menı bi .\liUi .Mlidnfaayn .da bir 
t rı 11" 2:de tassarruf fıkri-• yardırt olan bu bonoların 
~ııı, 1 h· ~erece iukişd etti- satışına büyük bir rağbet l "kııııııın ınilli ınü gösterilec•ğinden eminim .• 

1Gks eşyanın dışarıdan merrı· 
ekete girmesi yasak ediliyor 

içeride yapılacak lüks eşya ıçin yeni 

t\ bir karar· yok 1 
b.

11

.kura - Bundan böy ruya Vekiikt('n teshil edil 1 iltır•t 1. 'lı"" 
"e i' 

611 
llks eşya ithu nıektedir. 1ı. ;rıııs:ıade edilıniyeC6k· .Memleket dahilinde 

bi k «!ctret Valcfiletinde ye imal edilmekte bulunan 11ruıı.rı "'1" I ·· k ı· b 1 ti t .. ıc ıi tediye· u s eşyı:ıya ge ınco, u ıu 
IQ çııUllzinı ko!nitesi itha- susta ht!nllz alınmış bir ku 1 

'\~~ Yalnız llle~leket- rar yoktur. Alilkndarlnr 
il cııırn olan rnaJd"le- mevcut fabrikalarımız n esa 

~~lirıı, . . sen de\letin l\oııtrolü altın iyu,.ı Ut!sı ıçın hakıki da bulundu"J'unu,ve bu fab \ ara uo" d" . f; 

l){l b ı::. re O\'IZ ver· rik.ıli.lfda sa.dece ınemleke ıı ctşlarnı~ıı 
uund ... • tin ihtiyacına tekabül edf'n ~a 0 ı:n buşka hariçten ı maJdelerin imal ve istihsl.!l 1 lllı.ıcuı· J 
sıt · "' mnllurın edilmekte olduf~uı.u k~y e IJ de U .. 

ugruct..ın doğ· dıyo ldf. 

v?1.ulgur v~ Pirinç 
ti~\ l A 

ı_ n1nkumınd ın: bakkalu yalnız lıiıv!yetiı ı 
~~Ilı! liulk ihliyucıoa yazdıracaktır. Haşka hiçbir 

~~tla ll:ıık üzl!re 4 tou bul VeRiku ve sair merı:ısinıe 
b ts ıs ton pirinç tabi olnııyacaktır. 

1 lıt:ıedıln i~tir. 4- llılk ihtiyacına 
atı 23gurun perakende bil~hııre te crar pırinç tah 
~ kuru p· · · 1 ı.:is edilecektir. ıiji! f' ş, ıı uıcın pera 

2 , ıatı 42 kuruştur. 
~ııu il· ıs tou p rincin 2 
~ ı(e Bıını <;irnyua13 to 

~-tlj~hı ulgurlur bakkalJıır 
~Satı~ Uahiı bakkullaı-
~ acaktır. 

• ~İlo ,3 
- Halk azami 

ıtıa~·a kndar bulgur 
~ç 1 

5 kiloya kadar 
atacak satın aldığı 

-

Ne~riyat Müdürümüz 
geldi 

Hava Kurumu Kurut
laj'ı da Vililyetimiıi tem· 
sil etmek üzere Aukaraya 
gitmiş olan Neşriyat 1ü
dürümüz Selim Çelenk 
bu s.ıbalı ş hrimize döıı
müştür. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Bir Fin gazetesi 

Molotofun mu-
vaffak olama .. 

yışını 

Farahlık · verici bir 
habl~r sayıyor 

Helsinki 16 A .A. -
HadikL'.I Helsing gazetesi 
son yapılan Hus- Ingiliz 
anlaşması ve billrnssa bu 
anlaşrııanın harp sonu alı 

nacak tedbirleri gfüteren 
kısmı hakkında yazdığı 
bir baş makulede diyor ki: 

.. Eğer Rusya harpte:ı 

sonra polis vazifesi göre· 
cekSt-', orla Azrupa m.illet 
leri bihassa küçük tcıllet· 
ler 'bu plana n ulıaliftir .Bu 

gün'küçük:rnilletlerin ar~usu 
hangi taraf galip gelırs9 

gelsin, ~aziyetleriı.ıiı~ 
1
bu· 

günkünjen dalıa ıy~ O ma 
sııJır. Molotofun Vaşıngtun· 
d" muvaffak olmayışı fe. 
rah verici bir haberdir. 

Bu muahede yapıhrken 
Husların şimdiye kadar 
yaptıkları hiç bir muahede 
ye sadık ka'rnachklannı, 
bu nıuabedelnle bağlı ol
maJıklarını ve ilk ·vıka 

cak fırsattan istifade ed~ 
ceklerini göz önünde bu 
Jundurmak lazımdır. ·Hııs 

hır lıu harpten galip çılrnr 
sa, harp sonu Avrupasın 

da yap.ıcaklnrı )ıarekctt~n 
ouları Amerik menedobıle 
ce' mi? 

Finlandy a bu anlaşma 
} ı kt'ndi görüşüne göre 
mütalea edecektir." 

Ruslara göre 

Almanlar 
Kafkasyaya taarruzd~n 

vazgeçmemiş 
~loskov.ı 16 A.A. -

Yunaylıdpres bild:riyor: 
Hfüer Kafkasyaya ta

arruzdan vazgeçmemiştir. 
Almanlar az kaz ·rnçla 
mevzıi uazı ufuk muvaffa· 
kiyetler elde etmiştir. Uu 
hareketin büyük yaz taar· 
ruzu olmadığ• kuvvetle 
tahmirı edilmektedir. Al· 
manlar Sivastopolu ele 
geçirmek için bütün kuv · 
vetlerile çalışıyorlar. Rus· 
lıurp gemilerinin Sivasto· 
poldaki düşman kuvvetle· 
rini bon bardımana başia· 
ması burndaki havayı de
ğiştirmıştir. l>dniz kuvv~t
leri kara kuvvetlerile iş· 

Alman 

Tob a 
. Her türlü mu 
vasale kesildi 
'Bir çok çöl kaleleri 

zapt edildi 
Berlin 16A.A.-Alman 

tebliği: Sivastopolda dün 
ehemmiyetli muharebeler 
olmuş ve Doneç nehri kı· 
yılarında tutiılan köprü. bn 
şı şimale doğru gı!mŞlo· 
tilmiştir. Doğunun merkez 
ve şimal kesim'erinde mev
zii düşman hücumları aka· 
mele uğratılmıştır. Tayya· 
relurimiz Mt skova ve .Mur 
ıııunsk bölgelerinde faali· 
yette bulunmuştur. Tobru 
ğun bat~sındaki muhare
beler l~hirnize neticelen· 
miştir. Akroma yakmlarıo 
daki zırhlı düşman kuvvet 
leri imha bdilmiş ve sahi· 
le varılmıştır. Bu sebeple 
Gıızalede~bulunau lngiliz va 
cenubi Afrika _kıtalannın 
I'obrukla her türlü muva· 
satası kesilmi~tir. Batıdan 
hücum eden ltalyan tilmen 
leri bu mevzideki haltı yar· 
nışlardır. Dün akşam Tob. 
ruk cen.ıbundaki kuvYeth 
çöl kaleleri zaptedilmiş Ye 
do:Tu istikametinde toprak 

o • 

kuzanılmış~ır. Bu zaferın 
şucnulilnü şimdilik hülAsa 
mümkün d ğıldir. 

Vaziyet nazik değil 
fakat cıddi ımiş 
Kahirt> 1 A \. 

Höyter aj n 
ki muhaLirı 

yadaki duıl 
ğilsede baz 
gÖste~mekt 
general Ho 
imha edilm.d 
hede eınnıy 
mez Fakut t 

bir şey yokt r. 
Tank Sa\ı ~ı ~:mdi en 

son şiddetle ddVd n eJi· 
yor. g incı .\ cıan oı!-lu 

tarının kayıpları çol{ <ıgır 

dır. Alman ur ra fazla ka· 
yıp 1ermiş erdir. yalnız. 
Hommelin kayıple.nmn yerı· 
ni dolduracak kudar tlak· 
viye uldığı zanediliyor: 

birliği yapmıştır. 13 düş 

man ta[Jkt tahrip edilmiş, 
6 tank hasara uğramış 
tır. 

15 uça't hanıbolmuş· 
tur. Bu Bilanço taarruzunll 
inci &ününe aittir! 

daki İngi 
uvvetleri 

3on haftalar içinda fe 
r.a duruma düştüler 
Loııd,.a 16 A.A.- Lib 

yad t30n hnfla zarfm
da durum fenalaşmışınıştır 
Geçenlerde Uhinlek t~ra
fıudan Çörçile gönderılen 
ınes::ıj Londrada iyimsizlik 
urundırmıştı: Hattn iyi ha 
bor nlan baz\ müşahitl~r 
g inci Hiçi ordusunan bır 

karşı hücuma 6"eçme-. 
sini ve bütün Sirınaik böl 
gesinden Almanları 
atmasını bile söylüyordu. 
Rommel şimdi coğrafi 

bakımından geniş olmı 
~yan bir sahada . kesif bir 
hücuma geçmiş ve vah~· 
ce danebilecek kadar 11d 
detti bir muharebeden son 
ra Biirillhakem Köoingin 
lıuvvetleri ~tarafından bo· 
şaltılmışbr. Her zaman. ol 
duau gibi Rommel yına 
beklenmedik bir httreket 
yapmıştır. 

BiirUlhakemdeki Fran· 
sız kuvvetleri umumt harp 
tenberi hiçbir yerde bu ka 
dar kahramanlık g&lter• 
memi~lerdi. Buradaki Fran 
sızlar vatanlarına göz di· 
ken Almanlara ve en zen 
gin mUtaemJekelerini al· 
muk istiyen Italyanlara kar 
şı hayranlık verecek ka· 
dur mükemmel harbetmiş 

enız e 
J r İngi ız zı::ıf eri 

7A.A.- :-,on 
ı ıç J ~m ı 

, d st k n ı 1 ı
v ~lO.wl t nto 

t"ld It·ıly .ıu don 
1 • w { t ıış ve s 

bir ltulyan kr 
zoı u o urılmış, bit· .ı~ı 
zı.h.ıl ... cb ydngmlat ı.:ıt{u 

nln ı,.tır. Düşman cıo 

nunm ... :;ı üssüne kaılar ta 
kip J Jmı~tir. Hava savaş 
larınd ı 7 lngiliı uçağı 
ka~ oJlmuştur. 

Libyada sa va~l.3r 
[\.ahire 17 A .A.- Röy 

ter m ııh.ıbiri bildiriyor: 
Dün akşam gelen ha· 

berlere göre, Almanlar El 
acien civarında mevzi al· 
maktadır. iki şiddetli Al 
man hücumu püs'cürtülm 
tür. 



~~~~~ Yf!:Nit;t~ - _./ !!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~· 
C. M. urrııırıı' 1942 yıll hub. bat mahsulüne 

elkonması hakkında kararname 1 
J 

10 
Bu suretle Ofisin istifa

desine cnhsis olunan, depo 
ve ambar ittihazırıa ~ive· 
-rişli yerler icin -iki tarcıf 
ca kararlaştırılmadığı lak 
dirde - aUlkah vekfilellor 
tanıfındun takarrür eltiri· 
lecek hir ücret tesviy~ olu 
nal'.ığı gibi kira ile tutul 
muş ol:ınların işgal edildi 
ği milddete ait kiraları da 
Ofisce veya Bankaca tesvi 
yo olunur. 

Valilerce tesbit olunacak· 
mnhalli ihtiyaç fevkindeki 
mabetler ve Devlete ait sa 
ir mümasil binalaı·, mün 
hasireıı zahire ve hububat 
idbıırı için, Toprak ~lah· 

Hulleri Ofisince veya T. c. 
Ziraat Bankasınca talep 
vukuuııda amb::ır ittihaz 
edilmek üzere bu müessı;ı· 
sel erin em irleriue terk olu 
nur. Bunlardan tarihi ve 
mimari kıymeti haiz olan ı 
Jarınııı iyice muhafazasını 

• 1 
temmeıı - - masrafları işgal ı 

edecek olan müessese ta· 1 
rafından verilmek üzere- 1 
Valiliklerce icabP.den terli· 1 

bat alınır ve bu müesse· 1 

ler, işgal ettikleri binala· 
rın haiz olduklan kıymet 
!erine halel getirilmemesine · 
itjna ederler 

20 - Gerek istıhsal ınad 
delerinden Toprak Mahsul 
leri Ofisinin ve~ n T· C. 
Zirı.at llankasmın alım ' 
teşkilfitma ve gerek bu 
müesseselerin ulırn teşkila ~ 
tından tensip <.dilecek mal· 1 
laru sevkedılecek olan hu 
bubalm nakil işlerinciP, 
Milli Korunma Kanuııunuı ı 
muaddel 36 ıncı mııddesi 
nin tatbiki hususunda Tica 
ret Vckilletine selalıiyet 
verilmiştir. 

Ticaret Vekaletinin bu 
hususta aldığı knrnrlar alfi 
kah valili!dcr tarnhııdan 

dı•rhnl lutbik ve infaz olu 
t nur. 

21- Elkonan hububat
ton sutın almabilme şart 
1 Jrllll haiz olrm.yanlar da 
Tıcan l Vebfiletince lüzum 
görülen ahvalde, meri t~n 
zılftt tJSasları haridnde hu 
susi bir tcııziHlta tabi tut 
mak suretile Toprak Malı 
sulleri Ofısi ve T. C. Ziraat 
Bankası tarafından müba· 
yaa olunurlar. 

22 - Etkonan hububa· 
tın vasıflarına göre Toprak 
Mahsulleri ( )fisi ve T. C. 
Ziraat Bankası tarafından 
tesbit olunan değer fiatla
rıııu mal sahibi veya mü
messili tnrnfmJan )tiraz 
vaki olduğu takdirde, mal 
#)ahibi, müstahsilse mal 

ambara veva nakil vasıta· 

larma dökülmeden evvel 1 

Z ' ,,ahireci Birliği ise ambarı 
nın rnuayenesi esnusmda 
ve tnnl·m edilen zabıt va· 
rakasına yazmak suretile 
bu itirazını mahalli idare 
amiı iae yapması Hizınıdır. 

Böyle bir itiraz vukuun 
da ihtilaf mevzıın olan ma 
h temsil edecHk surette, 
asghri iki kiloluk bir nü
mune alınarak bunun vn-
wdildiği kap, Toprak Mah · 
sul:eri Ofisi11in veya T. C. 
Ziraal Uanlrnsının alakalı 
Ajans memurile takdir olu 
nan bu kıymete itiraz eden 
mal sahibi veya mümessi 
ıi tarafınılnn müştereken 
mühürJenir. 

Ufis veya Bankanın ala 
kah ajanı en kısa bir müd 
det zarfında bu nümuneyi 
mahalli idare amirlerine 
gönderir. 

Ofis veya Bankanın mal 
teşkilatına veya mahsulün 
bulunduğu depolarda mala 
kıymet takdirinden dolayi 
ihtilM husulü, malın bu 
müesseselnr tımıfından te 
sellüm nakline hiç bir su
retle mani teşkil etmez. 

Mal sahilıi veya müınes 
sili, depo, ambar veya ku 
yusunduki malının teslimi 
için hazır bulunmaktan 
veya mahallerin kapısinl 

açmaktan imtina eylediği 
veyn ~agayyup ettiği tak
dirde Milli Korunma Ka
nununun rnua del 65 inci 
mnddt'si mucibince muame ' 
le yapılır. 

23 - Hububat mübııya· 
asına mezun kılınan Zahire 
ci birlikleri mübayaıılı, bu 
hususla hazır]anan talimat 
namenin hüsnü suret!e 
tatbiki ve mUstahsil huku 
kunun korunması bakı'llın 
dan gerek alakalı valilik· 
ler veya mahallin en bü 
yük l\lülkiye memurları 
ve gerek Toprak l\hıhsul· 
leri Ofisi ve T. C. Ziraat 
Bankası müfettişleri tarn · 
fından sıkı bir mürakube 
altında bulundurulacağı gi· 
bi Ticaret Yckaletlııin Mü 
fett işleri de uleJO.ınum mübu 
yaa işlerini muntazam su
rette l0fli~ ve mürakube 
e~erler. 

Katip alınacak 
Şehıirniz l~rkck Lisesine 

15 lira Hsli maaŞlı lıir 
katip alinaC3klır İsleldile 
rin Lise idart:ı:;inc müra· 
caatları. 

Gündüzde 
Bu akşamdan itibaren hu 

susi teşkilat ve Asluu uda j 
mm üçüncü kısmı 

,eşriyut Müdürü ı 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakyu 

Hayır Ku• um 
ları balosu 

Dün akşam Vaİimi 
zin Reisliğinde bir 
toplantı yapddı 
Şehrimizdeki beş ha

yır Kurumu auma Uyupı
lacak olun bUyiik balonun 
hazırlığı sürutle ilerlemek 
tedir. Dün ııkşam bu ha· 
yır Kurnmu mensupları 
Valimiz Şefik Soyerin He 
İtıliğinde Halkevinde umu 
mi bir toplantı yapmış 
ve hazırlıkları gözden ge-
çirerek önemli kararlar al 
mıştır. 

Evvelce de haber ver · 
diğimiz gibi~balo ordumuzun 
Heıtayu ayak bııs~ığı mutlu 
günün dördüncü yıldönü
mü olan 5 temmuz gece 
si verilecektir. . 

Balonun, şimdiye ka
dar Hatayda yapılan balo· 
ların en 1.engmi, en 1-?ğlen 

celisi ve en purluğı olabil 
mesi için hiçbir fedakar
lıktan çekinilmiy~cektir. 

Sayın Valimiz Şefik So 
yerin himayelerinde veri· 
lecek olan bu baloı un bi· 
letleri yakında satışa ı;ıka 
rılacaktır. 

Hayırsever yurt<laş!arı· 
mızın hem bu hayır Ku· 
rumhırırnı yardım etmek 
hem de en mutlu günü 
miizde iyi bir gece geçir· 
mek için fırsattan istifade 
ye koşacaklurıua şüphe 

etmiyoruz. 

Hariciye Ve 
kilimiz 

C. H.P. Meclis Gru 
punda izaha vt!rdi 

Ankara 16 A.A.-
C. 11.P. Umumi L\lcclis 

Grupu bugün top'anınıştır. 
· Ruznamede Hariciye Ve 

kilinin Grup Umumi heye 
tine vereceği izahat vardt 
llu mnksatla kürsüye ge· 
len Har:ciye Vekili Şük· 
rü S:ırncoğlu son hnftala 
rın bizi uzaktan ve yakın 
'dan ilgilendircıı siyasi ha· 
diseleri üzerinde Grup U · 
mumi he~ elini tenvir et· 
ıniş ve iki saata yakın bir 
zam311 süren bu izaha 

' 

tı muteakip Hiynsett;e top 
lantıya son verilmiştir. ı 

Dünkü yer sar-
sınhlan 

Yurdun ın~htelif yer 
lerinde olan sarsın· 
tılarda hasar olma· 

mı~tır 
Ankara 16 A. A. 

llu sabah saat sekizle 8,50 
arasında lzmir, Bursa, Kü 
tahya, Balikesir, Kepsut, 

Bazı Alman 
generalleri 

Bugünkü siyasi idare 
den memriun değil 

lermiş 
Loııdra 16A.A- Bü · 

tün kuvvetlerini doğuya 
çekmiş olan Hitlt!r şimdi 
l.ıntıda biı· çıknrma hareke 
tine veya Avrupada Nazı
li k aleyhinde çıkacak 

bir isyt ııdan · 1 o· 
runmak için tedbirler al· 
maktadır. Birinci lehli ke 
için General Fon Hunştete 
batı Almayad~ ve bölge
sinde bulunan kuvvetlerini 
bir çıkarına harekdini 
karşılıyacak ş~ldlde tanzim 
etmesini emrrtmiştir. Uu 
nun için de Toduı) lı alefi 
Profesör ispir batıdaki is 
tihkftmları teftişe gitmiş 

tir !kinci için Çekleri taz
yik ediyorlar. Ve kendile 
rine son bir mühlet veri 
yvrlar. 

Cenevreden gelen ha · 
bedere göre uızı Alman 
generallleri bugünkü siya 
si idareden memnun de· 
ğilıerdir. ilimler bazı mek 
tuplar elde ederek 
Bitlere vermiştir. Tahmin 
edildiğine göre Hiınlerin 
yardım ile A lmaı ı . v,eııl1rnl 
leri arasında yeni bir te· 
mizleme yapılucaktır. 

Sivasfopol 
muharebesi 
Tarihte eşi görül-. 
memiş bir şiddetle 

devam ediyor 
Moskova 16A.A.

Höyter :ıjan~uıın hususi mu 
ha biri bildiriyor: 
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